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Anvers: Carta Històrica de Barcelona. Planta de l’any 1823
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2APAMAR LA CIUTAT: 

LA CARTA HISTÒRICA 
DE BARCELONA 2.0

El 2016, després de dos anys d’intensa activitat 
científica i tècnica, el MUHBA va treure a la llum 
una nova eina digital destinada a compendiar de 
manera gràfica el coneixement sobre el creixe-
ment i l’evolució urbanística de la ciutat al llarg 
de la seva història. El vora mig milió de consultes 
que ha rebut des de llavors palesa que ciutadans 
i estudiosos valoren com a força útil aquell esforç 
del MUHBA per condensar totes les dades 
disponibles en un seguit de plantes aixecades 
gràcies a la georeferenciació i vectorialització 
de la cartografia històrica preservada i de la 
cartografia contemporània de les troballes 
arqueològiques, ordenat cronològicament en una 
línia que abasta des del l’any 150 aC. fins a l’any 
2010 i enriquit amb la informació específica que 

aporten les diverses capes addicionals projecta-
bles. Per aquesta raó, el MUHBA presentarà en 
aquesta sessió la nova versió de la CHB, corregida, 
millorada i ampliada, que ha pujat recentment 
a la xarxa, i també les línies d’ampliació i millora 
futures en les quals ja s’està treballant.

DIMECRES, 
16 DE FEBRER DE 2022

LA CARTA HISTÒRICA DE BARCELONA, 
VERSIÓ 2.0

16.00 h
Presentació
Joan Roca i Ramon Pujades
16.15 h 
La Carta Històrica de Barcelona del MUHBA. 
Novetats i millores
Oriol Hostench i Pablo Martínez (300.000 Km)

SINERGIES PER A L’AMPLIACIÓ 
I EL PERFECCIONAMENT 

17.00 h 
Noves perspectives per a mapes antics: 
reconstrucció geomètrica digital del mapa 
de Barcelona de 1823-1827
Carme Montaner i Noelia Ramos (ICGC)
17.45 h 
Cartografiar la geopolítica de Barcelona: 
les recerques del GEHC sobre l’evolució 
dels límits municipals
Jesús Burgueño i Francesc Nadal (UdL i UB)
18.30 h 
Debat

MUHBA PLAÇA DEL REI
Sala Carreras Candi (entrada per Llibreteria, 7) 
Presencial amb reserva prèvia al web del MUHBA 


